
 

Регламент проведення конкурсу 

на здобуття 

Стипендій для покриття витрат на участь у конференції  

Асоціації регіональних досліджень  

Щорічна конференція 2023 року в Любляні (Словенія) 

 
I.  Загальні положення  

1. Організаторами конкурсу є Центр європейських регіональних та локальних досліджень 

Варшавського університету, що знаходиться у Варшаві, вул. Краковське Пшедміестя 26/28, 

та Польська секція Асоціації регіональних досліджень (RSA), що знаходиться у Варшаві, вул. 

Краковське Пшедміестя 30, надалі – Організатори. 

2. Метою конкурсу є присудження двох стипендій для субсидування вартості участі переможців 

у Щорічній конференції Асоціації регіональних досліджень 2023 (м. Любляни, Словенія): 

a. Стипендія на участь у конференції дослідників та дослідниць з України  

b. Стипендія на участь у конференції для молодих дослідників та дослідниць з Польщі  

3. Конкурс проводиться на території Республіки Польща. 

4. Рішення щодо конкурсу буде прийнято до 26 січня 2023 року.  

5. Результати конкурсу будуть опубліковані на веб-сайті EUROREG UW 

(www.euroreg.uw.edu.pl) та у Польській Секції RSA (www.rsa.uw.edu.pl)  
 

II. Учасники 

1. У конкурсі на отримання конференційної стипендії для дослідників та дослідниць з України 

можуть брати участь науковці, що мають українське громадянство. 

2. У конкурсі на отримання конференційної стипендії для молодих дослідників та дослідниць 

можуть брати участь студенти, докторанти та молоді вчені до 5 років після закінчення 

докторантури. 

3. Участь у конкурсі є безкоштовною. 

4. Організатори конкурсу та члени Журі відсторонюються від участі в конкурсі. 

 

III. Правила проведення Конкурсу 

1. Предметом конкурсу виступають тези доповідей на конференції, обсягом 3000-5000 знаків, 

написані англійською мовою. 

2. Кожні тези повинні супроводжуватися коротким резюме автора (CV). 

 
IV. Нагороди 

1. Організатори передбачають наступні нагороди: 

http://www.euroreg.uw.edu.pl/
http://www.rsa.uw.edu.pl/


a. для Переможця / Переможниці конкурсу на здобуття стипендії для участі у 

конференції для українських дослідників і дослідниць: стипендія у розмірі 4000 

злотих з фондів Польської Секції Асоціації Регіональних Студій для покриття витрат 

на проїзд та проживання Переможця, організаційного внеску за участь у конференції 

та річного членства Переможця у RSA 

b. для Переможця / Переможниці конкурсу на здобуття стипендії для участі у 

конференції для молодих дослідників і дослідниць з Польщі: стипендія у розмірі 

3000 злотих з фондів Польської Секції Асоціації Регіональних Студій та Центру 

європейських регіональних та локальних студій EUROREG Варшавського 

університету для покриття витрат на проїзд та проживання Переможця, 

організаційного внеску за участь у конференції та річного членства лауреата в RSA 

2. Організатори залишають за собою право розподіляти призи по-іншому. 

3. Сума нагороди не підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства. 

4. Нагороди будуть виплачені Переможцю конкурсу шляхом перерахування на визначений 

банківський рахунок протягом 14 днів після закінчення конференції, на підставі наданих 

Переможцем документів, що підтверджують понесені витрати. 
 

V. Подання тез доповідей 

1. Конкурсні роботи в електронному виді мають бути надіслані електронною поштою до 20 

січня 2023 року о 23:59 на наступну адресу euroreg@uw.edu.pl. 

2. У темі повідомлення вказати текст “Ukraine scholars conference bursary – Ljubliana 2023” або 

„stypendium konferencyjne dla młodych badaczy – Lublana 2023”. 

3. Декларація про згоду на обробку персональних даних має бути надіслана разом з поданням 

конкурсної заявки. 

4. Організатори не несуть відповідальності за неотримання або несвоєчасне отримання роботи 

від учасника з незалежних від них причин, зокрема з технічних причин. 

 

VI. Журі 

1. Оцінювання надісланих робіт та визначення Переможця здійснюватиметься Журі, яке буде 

сформовано Організаторами. 

2. Рішення журі є остаточним. 

3. Організатори залишають за собою право не присуджувати нагороди конкурсу. 

 

VII. Захист персональних даних 

1. Адміністратором персональних даних, зібраних від учасників та Переможця, є Варшавський 

університет, що знаходиться у м. Варшава, вул. Краковське Пшедміестя, 26/28. Обробка 

персональних даних відбуватиметься відповідно до принципів, передбачених Регламентом 

(ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист 

фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про 



скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних). 

2. Адміністратор персональних даних уповноважує адміністратора з безпеки інформації до 

нагляду за правильністю обробки персональних даних, з яким можна зв'язатися за наступною 

електронною адресою abi@uw.edu.pl. 

3. Персональні дані учасників та Переможця будуть оброблятися з метою організації та 

проведення конкурсу, з метою оподаткування (застосовується до Переможців) – за наявності 

податкових зобов'язань, а також в маркетингових цілях. 

4. Надання персональних даних є добровільним, але необхідним для участі в конкурсі. 

5. Учасники конкурсу, які надають персональні дані, мають право на доступ до змісту своїх 

даних та, відповідно до законодавства, право на: 

a) виправлення даних, 

b) видалення даних, 

c) обмеження обробки персональних даних, 

d) перенесення даних, 

e) внесення заперечень, 

f) відкликання згоди в будь-який час. 

6. Організатор збирає від учасників наступні дані: 

a) ім’я та прізвище, 

b) адрес e-mail. 

7. Організатор також збирає від Переможця наступні дані: 

a) дані, необхідні для здійснення банківського переказу, тобто номер банківського рахунку у 

форматі IBAN, адресу, пов'язану з банківським рахунком (юридичну адресу), 

b) номер телефону. 

8. Учасники конкурсу мають право подати скаргу до Генерального інспектора з питань захисту 

персональних даних. 

9. Учасник дає дозвіл на використання свого імені з метою оприлюднення (у тому числі в 

засобах масової інформації) результатів конкурсу. 

10. Організатор заявляє, що дані учасників конкурсу не будуть оброблятися в автоматизованому 

режимі та не підлягатимуть профайлінгу. 

11. Дані про учасників конкурсу не будуть доступні зовнішнім суб'єктам, крім випадків, 

передбачених законодавством. 

12. Дані учасників зберігатимуться протягом часу, необхідного для виконання вищезазначених 

цілей. 

13. Організатор застосовує технічні та організаційні заходи, спрямовані на адекватні, відповідні 

до ризиків та категорії даних, що підлягають захисту, гарантії захисту довірених 

персональних даних.  Організатором вжито відповідних заходів для забезпечення ступеня 

безпеки, що відповідає ризику, з урахуванням рівня техніки, вартості реалізації та характеру, 

обсягу, мети і контексту обробки, а також ризику порушення прав і свобод фізичних осіб з 

різною ймовірністю настання та серйозністю загрози. Організатор повинен особливо 



враховувати ризики, пов'язані з обробкою даних, що виникають у зв'язку з: 

1) випадковим або протиправним знищенням, 

2) втратою, зміною, несанкціонованим розголошенням даних, 

3) несанкціонованим доступом до персональних даних, що передаються, зберігаються чи 

обробляються іншим чином. 

 

VIII. Прикінцеві положення 

1. З правилами конкурсу можна ознайомитися на сайті EUROREG UW (www.euroreg.uw.edu.pl) 

або Польської Секції Асоціації Регіональних Студій RSA (www.rsa.uw.edu.pl)  

2. Подаючи заявку на участь у конкурсі, учасник заявляє, що він: 

a. приймає ці правила, 

b. є автором тез, поданих на конкурс. 

3. Відповідальність за будь-які претензії третіх осіб щодо конкурсних робіт бере на себе учасник 

конкурсу. 

4. Організатори залишають за собою право вносити зміни до регламенту та положення, а також 

скасовувати конкурс без пояснення причин. 

 
 


